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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح متن اآلجرومية )

 يم الخضيرالشيخ/ عبد الكر 
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 :-تعالىرحمه هللا -قال المؤلف 

المرفوعات سبعة: وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسّم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم  "باب مرفوعات األسماء:
 ."وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل ،للمرفوع كان وأخواتها، وخبر إّن وأخواتها، والتابع

 رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل
ه بدأ ، لكنن األصل أن يبدأ بالمعرب، ثم يثني بالمبنيإلما أنهى الكالم على األفعال المبنية والمعربة وقلنا: 

بالمبني لقلة الكالم فيه، كما أنه قدم الكالم على األفعال قبل األسماء لقلة الكالم في األفعال، وكثرة الكالم في 
األسماء، فاألسماء لها مباحث تحتاج إلى مزيد من العناية والتفصيل فأّخر الكالم عليها ليتفرغ لها، أنهى الكالم 

ّنى بالمعرب، ثم بعد ذلكم تفرغ لألسماء، بدأ من األسماء على األفعال الثالثة، وقدم المبني منها ثم ث
بالمرفوعات؛ ألنها هي العمد، عمد الكالم المرفوعات، وأما المنصوبات فهي فضالت، وليست بعمد، والمرفوعات 

ال عالمة بناء؟   الرفع عالمة إعراب وا 
 .......طالب:

الفاعل ونائبه: وهو المفعول الذي لم يسمَّ فاعله  نعم، إعراب، ما يعرب بالرفع، المرفوعات من األسماء سبعة،
فناب عنه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إّن وأخواتهما، والتابع للمرفوع، تابع للمرفوع وهي خمسة أو أربعة 

 على سبيل اإلجمال، نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. 
ه لفظي وبدأ ابن مالك بالمبتدأ ألن عامله معنوي، وبدأ هنا بالفاعل ألن العامل محسوس بدأ بالفاعل ألن عامل

وهو مع عامله كالكلمة الواحدة، فالفاعل: من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، من وقع منه الفعل الذي هو 
عل مرفوع وعالمة رفعه الحدث فهو فاعل الفعل الذي أسند إليه، فإذا قلت: )جاء زيد( جاء: فعل ماض، وزيد: فا

الضمة الظاهرة، أال يوجد مرفوع من األسماء غير هذه السبعة؟ اآلن يقول: المرفوعات سبعة: فاعل ونائبه، 
 والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إن، والتوابع، أال يوجد مرفوع غيرها؟ 

 ال يوجد. طالب:
 ال يوجد، دليل الحصر؟ االستقراء.

ال على القاعدة، رفعه على خالف األصل، على خالف القاعدة، فإذا قالوا: )خرق قد يوجد مرفوع لكن رفعه 
ال مفعول؟ مفعول ألنه هو المخروق، المفعول مرفوع لماذا؟   الثوُب المسماَر( الثوب: فاعل وا 

يد عمرو( مسبوق...... كالم صحيح، إذا كان ز  ااآلن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟ إذا قلت: )ضرب زيد  
ن صار عمرو هو المضروب يجب نصبه، لو صار زيد الثاني: )ضرب  هو المضروب تنصبه، يجب تنصبه، وا 
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زيد( هو الذي وقع منه الفعل يجب رفعه، والمسمار هو الذي وقع منه الفعل، هو الذي خرق الثوب،  اعمر  
 فالمسمار خارق والثوب مخروق. 

 طالب:.......
: )ضرب زيد وجد لبس على أنه فيه شذوذ؛ ألنه غير مضطرد، لو قلت مثال  نعم، يعني حيث ال لبس، هنا ال ي

ن كان  أباه( هل تتصور أن الفاعل الضارب األب وهو منصوب في هذه الصورة وزيد االبن مضروب، وا 
 ؟ ألن األصل هو الذي يضرب االبن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثلما أخذت )خرق الثوب المسمار؟( امرفوع  

 ...طالب:....
ن كان خالف األصل لكنه متصور، بخالف )خرق الثوب المسمار( ال يمكن أن يقبل  ال، لماذا؟ ألنه يتصور، وا 
عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فال لبس، طيب إذا قلت: )قطع البطيُخ السكين؟( ها كالثوب 

رد؟ هذا ال يمكن أن يحصل فيه لبس، والمسمار، فمثل هذا يّطرد أننا نقول مثل هذا الكالم أو نقتصر على ما و 
ال نطرد هذا في كل ما ال يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟ يطرد؟ يعني  نقتصر على ما ورد وا 
سماعي ليس بقياسي، ال يجوز أن نقيس عليه، يعني لو قال لنا شخص: )قطع البطيُخ السكين( نقول: كالمه 

ن كان من ح ال ال؟ نقول: خطأ، وا  يث المعنى ال يلتبس؛ ألن هذه أمور سماعية وليست قياسية، هذا صحيح وا 
الفاعل ونائبه، وعبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسّم فاعله، المفعول الذي لم يسّم فاعله: حذف الفاعل، 

ّم قام مقامه، والنيابة معروفة، المفعول الذي لم يس -مناب الفاعل–وسيأتي الكالم عليه، فناب المفعول منابه 
فاعله )ُضرب زيد( و)يضرب عمرو( ضرب: فعل ماض مبني للمجهول، وزيد: نائب فاعل، وسيأتي الكالم في 

 .-إن شاء هللا تعالى-نائب الفاعل 
 والمبتدأ وخبره )زيد قائم( طيب، زيد: مبتدأ، وقائم: خبر، وهما مرفوعان:

 مبتدددددددددددددددددددددددددددددددأ زيددددددددددددددددددددددددددددددد وعدددددددددددددددددددددددددددددداذر خبددددددددددددددددددددددددددددددر
 

 إن قلدددددددددددددددددددت: زيدددددددددددددددددددد عددددددددددددددددددداذر مدددددددددددددددددددن اعتدددددددددددددددددددذر 
 

ْت{}ِإَذا الس   َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{ [( سورة اإلنشقاق1)]َماء انَشق  ْن َأَحٌد مِّ ْت{ [( سورة التوبة6)]}َواِ  َماء انَشق   }ِإَذا الس 
 إعرابها؟ 

 طالب:.......
َماء انَفَطَرْت{)السماُء( فاعل لفعٍل محذوف يفسره المذكور، التقدير: )إذا انشقت(،   [نفطاراال ة( سور 1)]}ِإَذا الس 

َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{مثلها،  ْن َأَحٌد مِّ ن استجارك أحد من المشركين( فاعل لفعٍل محذوف يفسره  }َواِ  التقدير: )وا 
 المذكور. 

 "المبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها" 
 طالب:.......

ال قلنا: إيش هو؟ يعني فاعل للفعل المؤخر؟ يجوز تقديم الفاعل؟ ها، ال بد يقدر ل نه إه فعل متقدم عليه، وا 
 مبتدأ. 

 طالب:.......
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ْت{نعم، إيش فيه؟ ما الضابط للمبتدأ؟ يعني لماذا ال نقول:  َماء انَشق  مبتدأ وخبر؟  [نشقاق( سورة اال1)]}ِإَذا الس 
 لماذا؟ 

 طالب:.......
ال فعل؟ في األصل؟ فعل، ال يليها إال ف ذا الذي يليها اسم وا  عل، مع أن الشيخ علي الطنطاوي وين؟ طيب؟ وا 

في مذكراته يقول: ال داعي لمثل هذه التقديرات وال مانع أن يلي )إذا( اسم، إيش المانع وتكون األمثلة عليه 
كثيرة، وال نحتاج إلى تقدير، على كل حال اللغة ما تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر، وتتلقى بالرواية وال شك أن 

هذه أشهر  ، لكننحوية، مدرسة للبصريين، ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم هناك مدارس لغوية، مدارس
ن أمرهم أسهل، قد يأخذون و ن تطبيقهم للقواعد بدقة، فتجد عندهم مثل هذه التقديرات، الكوفيو المدارس، البصري

 قواعد من أمثلة غير متكررة بخالف البصريين. 
م كان، واألصل في جملة كان قبل دخولها أنها مبتدأ وخبر، )زيد المبتدأ وخبره هذا الثالث والرابع، والخامس اس

فاألصل في هذه الجملة أنها مبتدأ  [( سورة النساء131)]}َوَكاَن ّللّاُ َسِميًعا َبِصيًرا{ (اقائم( تقول: )كان زيد قائم  
و؟ يعني نحن نقول: هل غّير إعراب المبتدأ أو أبقاه كما ه ، لكنوخبر دخل عليها الناسخ، فغّير إعراب الخبر

ال ما تغير؟ ا)كان زيد قائم   ال اسم كان؟ هل تغير وا   ( زيد: مبتدأ وا 
 طالب:.......

: امعنوي، العامل فيه كان، فهو اسم كان، ما قالوا: هو مبتدأ باقي على أصله، فزيد: اسم كان مرفوع، وقائم  
 خبرها منصوب. 
لها،  الها، ورفعت الخبر وصار خبر   ا، نصبت المبتدأ وصار اسم  قائم( اآلن هذه غّيرت الجملة اوخبر إّن )إن زيد  

ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إّن وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، هل هو باٍق على أصله أو تغّير؟ 
ال المبتدأ؟ ألن األصل في الخبر إذا قلت: )ز  ا)إن زيد   يد قائم( المبتدأ قائم( قائم: خبر إن مرفوع العامل فيه إّن وا 

ال ال؟ فعامل المبتدأ معنوي، وعامل الخبر لفظي، إال أنه بدل من  يرفع باالبتداء، والخبر يرفع بالمبتدأ، صح وا 
 أن يكون العامل فيه المبتدأ، العامل فيه )إّن(. 

عطف، التوابع وهي خمسة: العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، وقبله النعت، والتوكيد، والبدل وال
ن شئت  ؛النعت الذي هو أول هذه التوابع ولذا يقدم عليها إن اجتمعت، يقدم على جميع التوابع إذا اجتمعت، وا 

 فقل: )الصفة( وما الفرق بين النعت والصفة؟ 
 طالب:.......

( نعم، من األوصاف الالزمة، والصفة الطارئة، يقال لها صفات، والنعوت الثابتة، النعت: )جاء زيٌد الكريم
ألننا في باب المرفوعات، )جاء زيد الكريُم( )جاء غالم زيٍد  ؛)مررت بزيٍد الكريم( لكن يهمنا من النعوت المرفوع

الكريم( ما هي مضبوطة بالشكل إيش تبي تقرأ؟ إذا وجدت في كتاب: )جاء غالم زيٍد الكريُم( يعني هو الذي 
يو  ، لكنيناسبه الكرم يوصف بالكرم؟ يجود بما يجاد عليه به؟ يعني التابع إذا  ش المانع؟ هل الغالم ال يمكن أنا 

 [( سورة الرحمن72)]}َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو{ولي المتضايفين يكون أليهما؟ إذا كان إعرابه بالحروف ما في إشكال، 
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فهو تابع للمضاف  [( سورة الرحمن27)]}َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي{: -جل وعال-هنا التابع للمضاف، بينما في قوله 
اإلشكال إذا كان اإلعراب بالحركات، والكالم غير مضبوط  ، لكنإليه، وهذا واضح؛ ألن إعرابه بالحروف

 بالشكل، هل هناك قاعدة تضبط هذا؟ 
 ........طالب:

 نعم، والثاني أقرب مذكور، هو ما في إال القرائن، ابن كيف تعرب؟ 
 ........طالب:

و بيان على الخالف بينهما، وتصلح أن تكون صفة أو بدل أو بيان كلها صفات، كلها صفات صفة أو بدل أ
األولى وصف لمرفوع  ، لكنلكن هي تتبع صفة لما قبلها، إذا قلت: حدثنا محمُد بُن سعيٍد بِن كلها صفات

 والثانية وصف لمجرور مضاف إليه فجرت، وهم يعربونها أوصاف أو بدل أو بيان. 
ني الزاد كله( )جاء زيد نفسه، عينه( تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله، العطف، عطف البيان "النعت والتوكيد" )ف

والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل، فيما عدا ثالث مسائل، يعني إذا أعربت 
-الث تأتي عطف بيان يجوز أن تقول: بدل، والعكس، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إال في مسائل ث

 في مكانها.  -إن شاء هللا
 ........طالب:

إن شاء -في مكانها، الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة موسعة  -إن شاء هللا-ما في إال ثالث مسائل، تأتي 
 -هللا تعالى
 ........طالب:

 إيه ما فيه إال القرائن تدل عليها، ما تدري هللا أعلم. 
 .......طالب:

، تنظر في الكالم، ما تقدر وال تستطيع أن تقطع، وهللا ما أدري إذا كان الغالم موصوف بهذا ال ال، ما لك خيار
ن كان السياق  فهو يستحق؟ إذا كان غير موصوف القرائن هي التي تدل على ذلك، السياق يدل والقرائن، وا 

 خالص ماتوا كلهم، زيد وغالمه وال تدري عنهم. 
 .......طالب:

يلمتضايفين و القرائن إيه، تابع ل  ش تسوي له مشكلة. ا 
بعد اآلخر على سبيل اللف والنشر المرتب، ذكرها  اثم بعد أن ذكرها على سبيل اإلجمال أخذ يفصلها واحد  

 ثم فصلها. إجماال  
 ........طالب:

ال هي متقاربة، إذا  ىنعم، ال، هذا له منحى وذاك له منح   آخر، يعني هذا بحث أصولي، وهذا بحث بالغي، وا 
بقاء ما يصلح منها، ونفي ما ال  جاء سبب التقسيم بذكر العلل كاملة، ثم عاد المجتهد على هذه العلل بسبرها وا 

 يصلح على نفس الترتيب، هذا بس اللف والنشر. 
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 .......طالب:
ما كذا، يفصل تفصيال    .ال يجي  يمكن، يمكن ألنه واضح، إما كذا وا 

  .....يقول: ما هو إعراب هذه الجملة؟
 : هو يقول: ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ أوال  

)هو( هذه زائدة ال قيمة لها، )القارعة ما القارعة( هنا )هو( هذه زائدة، األصل أن يقال: ما إعراب هذه الجملة 
 بالتفصيل؟ )المؤمنون يأمرون بالمعروف( من يعرب؟ 

 :........بطال
المبتدأ إلى خبر أولى من حاجته إلى بيان  ةرون( حالية، لماذا؟ حاجاألفعال، لماذا ال نقول إن هذه الجملة )يأم

 حاله؛ ألن )بالمعروف( جار ومجرور متعلق بد)يأمرون(.
 "باب الفاعل: الفاعل: هو االسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين".

الحد في التعريف، الرفع، االسم المرفوع، "االسم المرفوع المذكور قبله فعله" االسم المرفوع، اآلن الرفع دخولها في 
يعني قولهم: "الفاعل االسم المرفوع"، إذا قلنا: ما حكم الفاعل؟ حكمه الرفع، حكم إدخال الحكم في الحد؟ ما هو 
الحكم في األصل فرع عن التصور؟ والتصور يكون بالحد الذي هو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن 

كالمهم، الفاعل: وهو االسم المرفوع، المفعول: هو االسم المنصوب، وهكذا، الرفع حكم،  نتصوره؟ هذا كثير في
 فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ ولذا عند المناطقة يقول:

 وعنددددددددددددددددددددددددددهم مدددددددددددددددددددددددددن جملدددددددددددددددددددددددددة المدددددددددددددددددددددددددردودِ 
 

 أن تدددددددددددددددددددددددددذكر األحكدددددددددددددددددددددددددام فدددددددددددددددددددددددددي الحددددددددددددددددددددددددددودِ  
 

عريفه، لو هو مباشرة  حذف هذه هو ما يبي يقول: حكمه الرفع، يقول تعريفه: اسم مرفوع، هم اآلن يريدون ت
، الجملة، حذف الحد والتعريف وبدأ مباشرة  بالحكم، له ذلك؛ ألن األمر المعروف الواضح ما يحتاج إلى تعريف

هو اآلن يعرف  ، لكنهو يعرف اآلن، لو ذكر باب الفاعل وقال: حكمه الرفع لكان ما نطالبه بتعريف لكن
 ويدخل الحكم في تعريف الحد. 

 ......ب:.طال
يالجملة األولى في هذا الباب و  ال حكم؟ االسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله و ا  يش تسميها تعريف وا   اشه ذا؟ إذ  ا 

أدخلنا الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، كيف نحكم على شيء قبل تصوره؟ لو جئت بشيء 
حرام،  :هذا الكرتون؟ قال واحد: واجب، والثانيفي كرتون، مغلف في كرتون، وقلت: من يذكر لي حكم ما في 

 والثالث: مستحب، والرابع: مكروه، طيب أنتم شفتموه حتى تحكمون عليه؟ أنتم تصورتموه؟
 :........بطال

ما هو اإلشكال في كونه يعرف أو ال يعرف، يعني نتفق على أن الماء ال يحتاج إلى تعريف، العلم ال يحد في 
ن عرفوه هو اآلن تصدى لتعريفه حينما يقول: الفاعل هو االسم المرفوع الذي.. هذا تعريف ذا قد  ، لكنوجه، وا 

إذا  ، لكنيقول قائل: هذا الكالم الحكم فرع عن التصور، أو كون األحكام تدخل في الحدود هذا كالم مناطقة
ما تنضبط أمورنا، ما سبقنا إليه أحد مشكلة بعد،  ابغينا نلغي المصطلحات العلمية، ونخط ألنفسنا خط  
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يفاالصطالحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم، أو لما جاء في الشرع، و  ش المانع من اعتمادها؟ ما ا 
يمنع من اعتمادها؟ وكون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيه أحد، لو يجي واحد يسألك عن شيء كالم 

م، ما تدري وشو؟ يسأل عن شيٍء ما تعرفه، وأنت تقول ما هو بواضح، يقول لك: ما حكم مدري إيش؟ ما تفه
ال مو بخلل؟ واحد يقول شخص يسأل يقول: ما  له: حرام، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كالمه؟ هذا خلل وا 
حكم الزعابة؟ ما تعرفها يا عبد الرحمن ريح بالك، الزعابة ما تعرفها وهللا يا عبد الرحمن، وأظن ثالثة أرباع الذي 

يي ما يعرفونها، الزعابة، تعرفها أنت و حول ش هي؟ إي قال: حالل ما نقدر نطلع البئر إال بالزعابة، قال: ا 
الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر، ويقول له: حالل، ما نقدر نطلع.... 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره  يا أخي أنت تصورت المسؤول عنه علشان تحكم عليه؟ يعني كالمهم أن
أمر ال بد منه، هذا ما يختلف فيه أحد، يختلف فيه أحد؟! كثير من األمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور وال 

 أنت تصديت إلى تعريفه فرّتب يا أخي.  ، لكنيحتاج إلى أن تحد
ال ُتعِرفه، خليك على طريقة السلف، ويجيك من يقول: ال وهللا هذا كالم مناطقة، ما لنا به دعوة، يا أخي أنت 

السلف فيهم أحد عّرف الزكاة إيش هي؟ أو الصالة أو اإليمان؟ هم يعرفون؟ تجد كالمه باب كذا ويسرد لك ما 
؟ ما اجاء في هذا الباب، هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا؟ تعريفه لغة  واصطالح  

حنا إذا تصدينا ورتبنا ال بد أن  ، لكنهم ما تحتاج إلى تصوير، هي متصورةفي، أمور واضحة متصورة عند
ذا قلنا:  ال ال؟ إذا تصدينا لهذه األمور ال بد أن نرتب أمورنا ما هي المسألة فوضى، وا  نرتب أمورنا، صح وا 

م مباشرة ؛ ألن خالص يسعنا ما وسع السلف ما نحتاج إلى تعريفات، الذي يقول هذا الكالم له ذلك، يبدأ باألحكا
 هذه أمور واضحة ال تحتاج إلى.... لكن إذا عرف يلتزم. 

يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج  -على سبيل التنزل-هو االسم: يخرج الفعل والحرف، المرفوع: 
 المجزومات؟ 

  ........طالب:
، ولو قال المذكور عامله اكم  إيه، أخرجه باالسم، االسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقة  أو ح

ْت{علشان يدخل مثل:  اليشمل الفعل وغير الفعل، المذكور عامله حقيقة  أو تقدير   َماء انَشق  ( سورة 1)]}ِإَذا الس 
َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك{ [نشقاقاال ْن َأَحٌد مِّ بهة، وعامله علشان يدخل: اسم الفاعل، والصفة المش [( سورة التوبة6)]}َواِ 

 وما أشبه ذلك:
 الفاعددددددددددددددددددددددددل الددددددددددددددددددددددددذي كمرفددددددددددددددددددددددددوعي أتددددددددددددددددددددددددى

 

 وجهددددددددددددددددددددددده نعددددددددددددددددددددددم الفتدددددددددددددددددددددددى ازيددددددددددددددددددددددد منيددددددددددددددددددددددر   
 

يو   ش عندنا؟ كم من فاعل في هذا البيت؟ا 
 صفةيعني حال، وجهه فاعل لهذا الحال، الذي هو إيش؟  اهذا فاعل أتى، منير   )الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد(

 اطيب في كالمه المذكور قبله إيش؟ فعله، يدخل منير   ل نعم،فاعوجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها  امشبه، منير  
 ؟فعلهذا ، (أقائم)ما يدخل ليش؟  (أقائم الزيدان)يدخل مثل قولهم:  دخل في المذكور فعله؟ ال ما يدخل،وجهه ي

 عامل خالص انتهى اإلشكال يدخل فيه كل هذا. :لو قال ، لكنال، ما يدخل مثل هذامذكور فعله؟ 
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 والثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني مبتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأٌ  أّولٌ فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 ذانِ  اغندددددددددددددددددددددددددددى فدددددددددددددددددددددددددددي أسدددددددددددددددددددددددددددار فاعدددددددددددددددددددددددددددل  
 

 األلفية..... ذانِ ار سفأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أ
 .-يعني عن الخبر، فاعل سّد مسد الخبر-أغنى فأول مبتدأ والثاني فاعل 

 "وهو على قسمين".
-وهو  "ظاهر ومضمر"، على قسمين، نوعين، ضربين، صنفين، القسم والنوع والضرب والصنف ألفاظ متقاربة

 على قسمين، يأتي على قسمين على ضربين: ظاهر ومضمر، من يعرب لنا ظاهر ومضمر؟  -أي الفاعل
 طالب:........

ذا قلنا: ظاهٌر ومضمٌر، خبر لمبتدأ محذوف، هما كذا، أو  ال مجرورة؟ ظاهٍر ومضمٍر، وا  اآلن هي مرفوعة وا 
ال ما يحسن؟ إذا قيل: هو على قسمين: أحدهما: كذا، والثاني: كذا، طيب إذا جيء ب الترقيم، يحسن الجر وا 

 أحُدهما أو أحِدهما ظاهر والثاني مضمر؟ 
 طالب:........

 لون صفة؟ نقول: أحُدهما أو أحِدهما مثلما قلنا ظاهر ومضمر؟  شإينعم، هو أنت؟ أحُدهما، 
 طالب:........

يو  ُجَلْيِن َأَحُدُهَما{  َمَلًا }َوَضَرَب ّللّاُ ش إعرابه يصير؟ خبر إليش؟ ال ال، ا  يو  [( سورة النحل26)]ر  ش تعرب هذه؟ ا 
نعم، كيف خبر ليش ما يصير مبتدأ مباشرة  واللي يليه خبر وانتهى اإلشكال؟ أحُدهما ظاهٌر، أحدهما: مبتدأ 

 وظاهر: خبر، والثاني: مبتدأ معطوف عليه، ومضمر: خبر، من باب عطف الجمل. 
ال اصطالحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه ظاهر ومضمر، طيب، مق ابلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية وا 

خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي ليقابل الظاهر، وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية؟ 
، لكن من بل منها ما هو بارز، ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر، يعني المضمر ما حواه الضمير، وال يبرز

ما هو بارز وما هو إيش؟ مستتر، خفي، والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر،  -على ما سيأتي-المضمرات 
فهل الضمير البارز الذي فيه األمثلة المذكورة مقابل للظاهر أو مقابل للمستتر، بمعنى أنه هل هو قسيم للظاهر 

 أو قسيم للمستتر؟ 
 طالب:.......

قة العرفية للضمير، الحقيقة العرفية الصطالح الخاص، الضمير يشمل الضمائر من أي وجه؟ يعني الحقي
األصل فيه، األصل في المضمر أنه قسيم للظاهر فال يظهر منه  ، لكنالظاهرة والمستترة، وقد يسمونه كناية

ء: ضمير، : )ضربُت( التاشيء على هذا، إذا قلنا: قسيم للظاهر معناه أنه ال يظهر منه شيء، إذا قلت مثال  
( الفاعل هناك ا( و)ضربُت عمر  اعندنا ظاهر ومضمر، إذا قلت: )ضرب زيد( فاعل ظاهر، )ضرب زيد عمر  

ال مضمر؟ على االصطالح: مضمر على األصل أنه ظاهر، التاء ظاهرة ما هي  ، لكنظاهر وهنا ظاهر وا 
يعني تتحد فيه الحقائق  ( فاعل ضرب: مستتر، ضمير مستتر،امضمرة، بخالف ما لو قلت: )زيد ضرب عمر  
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 ، لكن، بينما )ضربت( ما تتحد فيه الحقائق، نعم هو حقيقة اصطالحية مضمراكلها، في كون تسميته ضمير  
ال ما هو بواضح؟   األصل في المضمر أنه ال يرى؛ ألنه قسيم للظاهر، واضح الكالم وا 

 ......طالب:
فية، )ضربُت( التاء هذه هل داللتها مثل: )ضرب زيد ال، هو من وجه داللة هذا الضمير على العين المرادة خ

( تاء هذه، ما تدل على عين قائمة مسماة باسٍم معين، فمن هذه الحيثية فيها إضمار، الظاهر التفصيالت اعمر  
ال ما تناسب؟ ألن أشوف مسألة التجاوب ما هو بقوي....  ذي تناسب وا 

 "فالظاهر نحو قوِلك: قام زيد، ويقوم زيد".
يد، ويقوم زيد، الماضي والمضارع، االسم الذي أسند إليه فاعل ماضي أو فعل مضارع، طيب فعل األمر، قام ز 

، )قام زيد( و)يقوم زيد( هذا إيش؟ اال يأتي هنا، ال يمكن أن يكون فاعله ظاهر   افاعله ضمير مستتر وجوب  
)قام الزيدون( و)يقوم الزيدون(، جمع  المفرد، الظاهر المفرد، و)قام الزيدان(، و)يقوم الزيدان(، ظاهر مثنى،

ال مسند إليه؟ نعم، مسند، أسند إليه الفعل الماضي، وأسند إليه الفعل  مذكر سالم مسند إلى.... الفاعل مسند وا 
)قام الرجال( و)يقوم الرجال(.  -جمع المذكر السالم وجمع التكسير–المضارع أخرى، المفرد والمثنى والجمع 

 كمل.  
ن، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم "وقام الزيدا

 هند".
ال خمسة؟ المفرد والمثنى  انتهينا من المذكر، فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير، كم؟ أربع وا 

والمضارع كم؟ ألن الصور ال حد لها، يعني مع  والجمع المذكر السالم وجمع التكسير في اثنين؟ في الماضي
 المؤنث بالمذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر، تصل إلى األربعين.

 "وقامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان".
نعم المؤنث المفرد )قامت هند( و)تقوم هند( و)قامت الهندان( و)تقوم الهندان( طيب حال الفعل مع الفاعل من 

ال يؤنث؟ يذكر، هل يجوز أن ايث التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل مذكر  ح ، )قام زيد( و)يقوم زيد( يذكر الفعل وا 
والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كذلك، وجمع  ،ال يجوز، طيب، هذا بالنسبة للمفرد؟( تقول: )قامت زيد

قامت ) اعتبار الجماعة، نأتي إلى المؤنث،وعلى  ،على اعتبار الجمع (قامت الرجال)و (قام الرجال)التكسير؟ 
إذا  (وتقوم ،قامت)لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، تقول:  احقيقي   اإذا كان الفاعل مؤنث   (تقوم هند)و (هند

بينه وبينه فعله جاز  مفصوال   ا، طلعت الشمس، جاز فيه الوجهان، إذا كان الفاعل حقيقي  اكان الفاعل مجازي  
 ...وتأنيثه، طيب في أمثلة دقيقة لكنيره تذك
 ."وتقوم الهندات ،وقامت الهندات"

ال مثله، إن  (تقوم الهندات)و (قامت الهندات)هذا جمع المؤنث السالم،  كان الفاصل إال فإنه يجب تأنيث وا 
ال يجوز؟ هم أطلقوا، بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب الت ألن  ؛ذكيرتذكير؟ ما قام إال هند، يجب وا 

ا فاعل الفعل ألن فاعل الفعل المنفي غير هند، بينم بهند، تقدير ما قام أحد إال هند؛الفاعل في الحقيقية ما هو 
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 ،قال فالنة :فقد قامت، على كل حال هذه التفصيالت، حكى سيبويه المثبت يعني التقدير: ما قام أحد إال هند
 وفيه أمور تخرج عن هذه القواعد.

 ."ود وتقوم الهنودوقامت الهن"
 :طيب هل يأتي في جمع التكسير هنا ما في جمع التكسير السابق الرجال؟ تقول (تقوم الهنود)و (قامت الهنود)
( سورة 33)] }َوَقاَل ِنْسَوٌة{ (قامت الهنود؟)و ،(قام الهنود) :هل يجوز أن تقول (قامت الرجال)و (قام الرجال)

 .[يوسف
 ."ويقوم أخوك ،وقام أخوك"
واأللفية ستة،  ،اآلجرومية خمسة :مضاف لغير ياء المتكلم، أخوك، وهو أحد األسماء الخمسة أو الستة، قلناال

 ترك المنتهين واحد.
 ."وما أشبه ذلك ،ويقوم غامي ،وقام غامي"

 المضاف إلى ياء المتكلم، وما أشبه ذلك، على هذا فقس، واألمثلة ال يمكن حصرها.
 .:.."ولكوالمضمر النا عشر نحو ق"

 اثنا عشر، المضمر اثنا عشر.
 ."نحو قولك: ضربت وضربنا"

 ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول: ضربُت، والمتكلم ومعه غيره يقولون: ضربنا.
 ."وضربِت وضربتما وضربْت "

  ضربَت.ضربْت؟ إيش هي؟ 
 وضربْت.طالب: 

 ثم الغائب؟ عندكم نسخ مضبوطة؟ إيش يقول؟  ،ثم المخاطب ،متكلمترتيب الضمائر ما هو يبدأ بال ،اآلن الترتيب
 .......طالب:
 عندنا.بثم الغائب اللي ما هو  ،ألنه حاضر في المجلس ؛ثم المخاطب ،هاألنه أقوا  ؛صل أنه يبدأ بالمتكلمهذا األ
 ......طالب:

 نعم، كيف؟ إيش مكتوب؟ 
 ......طالب:
 ، نعم.ضمائر مخاطب ِت،المقصود أن الصواب: ضربَت وضربإيه، 

 ."وضربتن ،وضربتم ،وضربتما ،وضربتِ  ،وضربتَ "
لجمع  (ضربتم)للمخاطبين والمخاطبتين، و (ضربتما)للمخاطبة الواحدة، و (ضربتِ )للمخاطب الواحد، و (ضربتَ )

 .لجمع المخاطبات، نعم (ضربتن)المخاطبين و
 طالب:.......

 عالمة جمع. :والميم ،المة التثنيةع :التاء هو الفاعل والبقية عالمات، األلف
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 .طالب:.....
ال إيش معك؟ و  ؟وين يها؟ في الكفراوي؟ معك الكفراوي وا  والميم "ش يقول في إعراب ضربتما؟ إيش يقول هنا: ا 

الكفراوي، حرف عماد، معروف يعني ما يتوصل إلى األلف  "حرف عماد ضربتما، واأللف حرف دال مع التثنية
باآلجرومية الكفراوي ال  إلى األلف، أما بالنسبة لإلعراب، بالنسبة لإلعراب فيما يتعلقيعتمد عليها للوصول 

 .اإلعرابألنه كتاب إعراب متخصص في  نظير له بالنسبة لإلعراب؛
 طالب:.......

ديمة ما الق اتيمكن للشباب يصبرون على قراءتها، الطبعاللي  طبع هذه الطبعة بعد وهشرح الكفراوي، ال ... 
وفي  ،ما لنا عالقة بالدعوة بالمختصرات اللي ما يصبر على األصول ما هو محصل شيء، ال رون،يصب

على كل حال هذه في غاية الجودة،  ،الطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمها حاشية الحامدي
 .-إن شاء هللا-نبي نكمل الباب  ،كمل إيهمن األمور السهلة، 

 ."نوضربْ  ،وضربوا ،تاوضربَ  ،باوضر  ،وضربْت  ،وضرب"
والفاعل ضمير  ،فعل ماض :؟ ضمير الغائب، انتهينا من المتكلم والمخاطب والغائب، ضربهذا بالنسبة إليش

يالفاعل ضمير مستتر تقديره هي، التثنية و  :وضربت ، تقديره هو،اجواز  نعم  ؟مستتر  ش نقول؟ ضربتا؟ا 
 .طالب:......

هناك ضربتما، وعندنا ضمير  ؟كيف نسند الضرب لضمير الغيبة المثنى ،مير غيبةأنه ض :لكن الضمير إذا قلنا
 ار مستتر تقديره هما أيض  وضربتا، ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، وضربتا: الفاعل ضمي ،التثنية ضربا

  وضربوا وضربن. للمؤنث،
 .طالب:......

 الهندان ضربتا، اآلن يمكن أن يوجد ضمير غيبة مسندالزيدان ضربا،  :عندنا ضمير غيبة ضرب إذا قلنانعم، 
ي، و لد...  ضرب. :اذكر بقية األمثلة من أول ؟ش عندك يا عبد الرحمن؟ للفاعل المثنى والمؤنثا 

 ."نا وضربوا وضربْ تَ وضربا وضربَ  وضرب وضربْت "
ضرب  ، طيببتن، ضر ، نعمضمائر غيبة، وضربا وضربوا، ضرباهذه طيب، هذه ضمير إيش؟ الغيبة، 

 :وا عرابه الزيدان :عود على هند، يعني هند ضربت، ضرباي ،تقديره هي ،اجواز  وفاعله ضمير مستتر  وضربْت 
واأللف فاعل مبني  ،فعل ماض :الخ، وضرب....عن إيش؟ اوالنون عوض   إيش؟....مبتدأ مرفوع باأللف على

الخ، ، وا عرابه الهندان مبتدأ.. تاوللمثنى الغائب المؤنث ضرب ،على السكون في محل رفع، والجملة خبر..
واأللف  ،وكانت الحركة فتحة  لمناسبة األلف ،وضرب فعل ماض، والتاء عالمة التثنية وحركت لاللتقاء الساكنين

  .والجمل خبر المبتدأ ،فاعل مبني على السكون في محل رفع
 أين فاعل الغيبة في األمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وينه؟ 

 .......طالب:
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 ؟، يستتر في حال اإلفراد، أما في حال التثنية والجمع ال يمكن استتاره، لماذااإنما يستتر إذا كان مفرد   طيب،
، وضربن والنون واألنه لو استتر ما فرقنا، ولو هو فاعل ضرب فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع؛ألنه لو استتر ما 

ه مثال للفاعل المضمر المتصل، هناك من الضمائر ، هذا كلفي محل رفعضمير النسوة فاعل مبني على الفتح 
وال يقع بعد إال في حال االختيار، يعني يخرج  ،به تدئبيُ ما هو متصل، ومنها ما هو منفصل، المتصل ما ال 

فإنه يبتدأ  (، بخالف المنفصلإال)في حال االختيار ال يقع بعد  ، لكنك، هذا ضرورةحال االضطرار، يقع: إال
 في حال االختيار. (إال)ويقع بعد  ،به
 ."باب المفعول الذي لم يسّم فاعله"

ألن  ؛ألنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل؛ سمّ المفعول الذي لم يُ 
 ال بد من أن ينوب عنه إما ،حذف الفاعل لهدف ،الفعل ال بد له من شيٍء يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل

نوب ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسّم فاعله، أال ي ،المفعول الذي ترجم به، أو غير المفعول
أال يوجد مفعول ال يجوز أن ينوب عنه الفاعل؟ يوجد، المفعول الثاني مع  عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب،

ال ما يجوز؟ ال يجوز،  (اأعطي درهم زيد  )وجود المفعول األول ال يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف،  يجوز وا 
ال تجوز نيابته، وهذا تعبير لكثير من المتقدمين،  ، لكنوهو مفعول (اأعطي زيد درهم  )بل ال بد أن تقول: 

ليشمل  ؛أو نائب الفاعل ،في ألفيته قال: النائب عن الفاعل -رحمه هللا-المفعول الذي لم يسّم فاعله، وابن مالك 
 :-رحمه هللا تعالى-ولذا يقول  ؛وغير المفعولالمفعول 

 ينددددددددددوب مفعددددددددددول بدددددددددده عددددددددددن فاعددددددددددل
 

 فيمدددددددددددددا لدددددددددددددده كنيددددددددددددددل خيددددددددددددددر نائددددددددددددددل 
 

أو غير  ،ما ينوب عن الفاعل، سواء كان مفعوال   :صواب الترجمةاعل، ثم ذكره غيره، المقصود أن النائب عن الف
 مفعول.

 ."وهو االسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله"
 اأو تقدير   (ُضرب زيد)اسم مرفوع حقيقة ،  ،اه، االسم المرفوع حقيقة أو حكم  الذي لم يذكر معه فاعل االسم المرفوع

ال يمكن رفعه، المقصود أنه  ،امنسبك   ابأن يكون مصدر   ايرفع حكم   اأو يحتمل أن يكون أيض   (ُضرب الفتى)
يخرج بذلك  :فأخذ حكمه، االسم ،ألنه لما حذف الفاعل صار في مقامه ؛مثل الفاعل ،حكمه الرفع ،مرفوع

ألنه  ؛يأخذ حكمه ،ذا سمي شخص بما أصله فعل، أو بما أصله حرفيسّم به، إ ما لم ،الفعل، الفعل والحرف
 :لماذا يحذف الفاعل؟ ألسباٍب كثيرة (اضرب زيد عمر  )لماذا يحذف الفاعل؟  ،إذا حذف الفاعل ،ااسم  صار 
 : منها

 ،وهذا معلوم ،اإلنسانَ  ، خلق هللاُ -جل عال-الفاعل هو هللا  [( سورة النساء77)] ُن َضِعيًفا{}َوُخِلَق اإِلنَسا :العلم به
  .ذفحُ 

عندك متاع في البيت لما جيت من العمل جيت وهو مسروق، أنت ما تدري من الذي  (سرق المتاع) :الجهل به
 ،للجهل به، لجهلك بالسارق  (رق المتاعسُ )أو ال بد أن تقول:  (سرق فالن المتاَع؟)هل تستطيع أن تقول:  ،سرقه

هذا  ( جابوه،شتم زيد األميرَ ) :لو قلت (ُشتم األمير)أو الخوف عليه، الخوف عليه، إذا قلت:  ،الخوف منه
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مثاله الخوف منه،  :خوف عليه، الخوف منهال :على هذا يحذف، هذا يقول االمثال كتبوه في كتب النحو، فستر  
ما تقدر تقول: فالن ظلمه، تخشى أن يتعدى الظلم إليك، هذا الخوف منه، المقصود أن  (ُظلم زيد)ُقتل أو ُظلم، 
واألسباب للحذف كثيرة، مثال للتعظيم، ومثال للتحقير، تحقير وتعظيم، تبني الفعل المسند إلى  ،األهداف كثيرة

لة فيه، فتعظم هذا االسم من لفظ الجاللة إذا كان المقام ال يناسب، وأنت في مكاٍن ال تريد أن تنطق بلفظ الجال
أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر االسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان فاألهداف كثيرة، االسم المرفوع الذي 

 لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره.
ن كان مضارعً  ،ضّم أوله افإن كان الفعل ماضيً "  ."وفتح ما قبل آخره ،لهضم أو  اوكسر ما قبل آخره، وا 

ألنه لو لم نغير  : التغيير ال بد به؛، أوال  انعم، هذا في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول إن كان الفعل ماضي  
ال  ؟(ضرب عمر)ماذا تقول؟  ،خشية عليه من قبيل عمرو ،تبي تحذف زيد (اضرب زيد عمر  )الفعل، إذا قلت: 

، مضارع، مضموم في الماضي والمضارعالفعل مضموم في الماضي والفأول  ، فتقول: )ُضرب(بد من التغيير
 :-رحمه هللا-ما قبل اآلخر من الماضي يكسر، وما قبل اآلخر من المضارع يفتح، يقول ابن مالك  لكن

 ينددددددددددوب مفعددددددددددول بدددددددددده عددددددددددن فاعددددددددددلِ 
 فدددددددددأول الفعدددددددددل اضدددددددددممن والمتصدددددددددلْ 

   منفتحدددددددددددددا مضدددددددددددددارعٍ واجعلددددددددددددده مدددددددددددددن 

 فيمدددددددددددددا لدددددددددددددده كنيددددددددددددددل خيددددددددددددددر نائددددددددددددددلِ  
 كسدددددر فدددددي مضدددددي كوصدددددلْ بددددداآلخر ا

 نتحدددددددددددددىكينتحدددددددددددددي المقدددددددددددددول فيددددددددددددده يُ 
 

فالماضي يكسر ما قبل اآلخر، والمضارع يفتح  ،هذا الفرق، الفعل مضموم، أوله يختلف الماضي عن المضارع
 واألمر؟ (يضرب زيد)و (ُضرب زيد)ما قبل األخير، 

 ..طالب:.....
طب؟ مخاالغير، المخاطب فكيف يجهل وهو تيمخاطب، ما اللماذا؟ ألن فاعله أنت،  ،ال يبنى للمجهول ؟كيف

 [( سورة الجن13)] }َوَأن ا اَل َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمن ِفي اأْلَْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشًدا{كيف يجهل وهو مخاطب؟ 
م، والفاعل في والثاني للمعلوم، لماذا األول بني للمجهول والثاني بني للمعلو  ،هذا بني للمجهول أشر أريد،

والشر ليس إليه، وهذا من باب األدب، هو من باب  ،أن يضاف إليه الشر ،؟ نعم-جل وعال-الفعلين هو هللا 
ال الفاعل هو هللا  ن باب األدب في م ، لكن، وهو الذي أراد الشر، هو الذي أراد الخير-جل وعال-األدب وا 

)قيل،  ؟أول الفعل يضمن إ :قلنا وم (وبيع ،قيل) م،علو وبني الخير للم ،بني الشر للمجهول العبارة واألسلوب
ال للمجهول وبيع( ال مكسور؟ لماذا؟ ؟هذا مبني للمعلوم وا   وأوله مضموم وا 

 .طالب:.....
يو  ؟كيف يو  ،ش أصله؟ ال، أبي بعد بنائه للمجهولا   ش يصير أصله؟ على الوزن الذي ذكرناه ُفعل؟ ا 

 .طالب:.....
 قول مصدر، كيف؟ الال، 
 .ب:.....طال
يِول، و ِعل قُ ِول؟ يعني فُ قُ    .ش اللي حصل؟ نعما 
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 .طالب:.....
 لماذا؟  ،نقلت كسرة الواو ؟للكسرة، ثم بعد ذلك مجانسنعم، 

 .طالب:.....
 ما في ساكنين. ال

 .طالب:.....
 نعم التخفيف، إيه الواو مكسورة، وشو؟ 

 .طالب:.....
ِيع، يعني إذا أبدلنا الواو في للمجهول على األصل فِعل قِول وبُ ني إذا ب :ما تجي، واو مكسورة هذا األصل، قال

  .ألن أصله يائي ؛قيل بالياء، الياء باقية في بيع
 .طالب:.....

يال، قياسي، فال شك أن الكسرة على الواو ثقيلة، و  ،ال وين أخونا صاحب  ؟ش اللي حصل؟ وين مدرسين العربيةا 
يعني مثلما  "بوع"قيل وبيع، جاء في النظم:  سئل، نقول: سئل، ليه،السؤال هذا الذي يدرس نحو؟ نعم، خفي ع

 .قلبت الياء واو في بوع ،قلبت الواو ياء في قيل
.................................. 

 

 فاشددددددددددددددددتريتُ  بددددددددددددددددوع اليددددددددددددددددت شددددددددددددددددباب   
 

في الكفراوي  ا؟ هنعليها ثقيل، ها من يسألنا جزاكم هللا خير ي للمجهول، ال شك أن الواو الكسركالهما مبن
ما تقدير  "يقول:  ما تقدير  نحو يباع الطعام أصله يُ  اوا  واألصل بويع الطعام  ،كبيع الطعام ابيع، نبي قبل هذا، وا 

 ، فصارت بيعبعد سلب حركتها ،فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها ،وكسر الياء المثناة تحت ،بضم الواو الموحدة
ع الطعام فنقلت حركت الياء إلى ما قبلها، حركات الياء يِ تية، يقول: بُ وسكون الياء التح ،بكسر الباء الموحدة

الذي هي الباء سلبت حركتها، اللي هي إيش؟  ،الكسرة نقلت إلى الحرف الذي قبله وهو الباء بعد سلب حركتها
هذا في  .. الخ، وقل مثل، وا عرابه بيع فعل ماضوسكون الياء التحتية ،فصار بيع بكسر الباء الموحدة ،الضمة

فنقلت حركة ما قبل اآلخر  ،وفتح ما قبل آخره ،بيع لضم أولهيذكر، يباع الطعام أصله يُ  ،يقال ،المضارع، يباع
ألنها  ؛وما قبل اآلخر ساكن، تحركت الياء بحسب األصل ،افصار الحرف الثاني مفتوح   ،إلى الساكن قبله

تحركت الياء بحسب  ،الحركة التي قبلها تحركت، نعم مفتوحة في األصل، وانفتح ما قبلها بحسب اآلن، لما نقلت
يع، وانفتح ما قبلها بحسب اآلن، وهذا الذي يضطرون إلى مثل هذا الكالم إجراء القواعد على ما بَ األصل، يُ 

ما قبلها، هذا لمجرد إجراء انفتاح يقولون: تحركت الواو وتوهم  اولذلك أحيان   ؛اوما يظهر حكم   ،يظهر حقيقة  
ال تحركت الياء بحسب األصل وانفتح مم، على قاعدتهون على ما يريد القاعدة ا قبلها بحسب اآلن ما أدري ، وا 
وما  ،افنقلت حركة ما قبل اآلخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوح   ،ه من باب تمشية القواعد، لكنوهللا

عرابه يباع.. الخ، ا  يباع، و  اآلن فصار ألف  وفتح ما قبلها حسب ا ،تحركت الياء بحسب األصل اقبل اآلخر ساكن  
  .، ما في واوهأصلويع هذا األصل فيه واو؟ بهو المضعف 
 .طالب:.....
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عندنا المضعف، مثل: الوزن، والياء مكسورة على  ،ِعل، الباء مضمومةال، الباء مضمومة، إيه أصلها فُ  ،ال
 والدة ما يعربها؟ هذا الفعل مبني إليش؟ والدة إعرابها؟ [ة البقرة( سور 233)] }اَل ُتَضآر  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها{ ،يضارّ 

  ؟فكيف تفك يضار ،أو فاعل؟ نعم، أو نائب فاعل؟ أصل الحرف المضعف ال بد من فكه
 .طالب:.....
، ودفع الضرر مطلوب ، إذا فككنا اإلدغام إما ال تضاَرر أو ال تضاِررتضارر، أصلها تضار ر،أو ال تضار 
 هفترفض ترضع ه،لماذا؟ ألنه قد يوجد في البلد من يرضع ،ر ولدة بولدهار األم، ال تضارِ ال تضارِ  ،من الطرفين

ناؤه للمفعول، ويصح بناؤه رت، ضاررت هي فهي فاعل، ال تضارر هذه الوالدة بولدها، فيصح بر هذه ضا
ن الشرع أراد : إاإلدغام، هل نقوليلزم عليه فك اإلدغام الذي يبّين لنا إعراب والدة على الحقيقة فك  ، لكنللفاعل

ال مو  ظاهر؟ ب مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها؟ أو ال بد من واحد منهما؟ ظاهر وا 
الوالدة منهية عن اإلضرار بولدها، ومنهية عن أن يضاررها غيرها بولدها، يعني هل النهي اآلن متجه إلى األم 

هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ وهو مع بان لنا  اإلدغام ضعف إذا فككناأو إلى األب؟ اآلن مو بالفعل الم
تضاِرر  :أصل تضارّ  :حال تضعيفه ال يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول، هنا يصلح أن نقول ،تضعيفه

ما هو متصور اآلخر، نعم، الفاعل تضاِرر والدٌة؛ ليه وتضاَرر، وكل من الطرفين منهي عن اإلضرار بالطرف 
وكالهما منهي عنه؟ وهذا هو فائدة اإلدغام،  ؟ان اللفظ يتناول األمرين مع  إ :ولماذا ال نقول ؟ن تضارر بولدهاأ

أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه، يمكن أن يستعمل في  ،يعني على طريقة الشافعية أن األمر الواحد يستعمل
}َواَل ُيَضآر  َكاِتٌب َواَل ظ الواحد في معنييه، مثله: معنييه في آٍن واحد، وعند غيرهم ال يجوز أن يستعمل اللف

  [( سورة البقرة777)] َشِهيٌد{
 .......طالب:

  .هو ال بد من الترجيح ؟نعم، كيف
 .......طالب:

ال، هذا مبني على أصل، على قاعدة عامة، استعمال اللفظ في معنييه عند الجمهور ال يجوز، بل ال بد من 
وال يضار مولود له )ألن العطف على نية تكرار العامل،  ن هذا اختالف تنوع؛إ: وال نقول ،ترجيح أحد المعاني

  .(بولده
 .......طالب:

فاعل  (كاتب وال شهيد)، طيب كبالضبط، على نية تكرار العامل األول، وما قلته هنا تقوله هنا ال ما تدري، مثله
ال نائب فاعل؟ يمكن أن يتصور منه الضرر   .عليه الضرر، مثل األمويتصور  ،وا 

 .......طالب:
 وين؟ 
 .......طالب:
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فالمفّسر للمراد  ،أو فاعل ،نها نائب فاعلإ :حتى يفك الفعل، ال بد أن يفك، وهللا هو ما في شك سواء قلنا يبقى،
كان  عطف الجملة الثانية عليه، وال مولود له بولده، فالطرفان يحرم على كل واحٍد منهما أن يضر اآلخر، سواء

 نائب فاعل األول والثاني نائب فاعل، أو األول فاعل والثاني فاعل.
 ."وهو على قسمين: ظاهر ومضمر"

 ظاهر ومضمر، هذا إيش؟ نائب الفاعل.
 ."الظاهر نحو قولك: ُضرب زيد ويضرب زيد"

سناد الفعل المضارع المبني ،ُضرب زيد للمجهول  ويضرب زيد، إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر، وا 
 لنائب الفاعل المفرد.

 ."كرم عمروكرم عمرو ويُ وأُ "
كرم؟ لماذا كرر ما يكفينا ُضرب وخالص؟ جاء كرم ويُ ضرب، وأُ أكرم ويكرم، لماذا جاء بمثالين؟ ُضرب ويُ 

يمضارع؟ ها و و مضارع ثم جاء بماضي و بماضي   ش السبب؟ ا 
 ......طالب:

 وتمثيل للرباعي. ،تمثيل للثالثي وهذا رباعي، ،هذا ثالثي ،إخوانيا مثلما قال 
 ."والمضمر نحو قولك: ضربُت وضربنا وضربتَ "

متكلم المفرد الضمير  ؟ضربُت وضربنا، هذا مضمر، إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش؟ ها
زيد، أال ، ضربني ضربني زيد مثال   ؟وضربنا ضمير المتكلمين، أصله مفعول، لو ذكر الفاعل معه لقلنا: ضربتُ 

نستطيع أن نأتي بالتاء هذه وال نغيرها مع تغيير الفعل ووجود الفاعل؟ لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير، بدل ما 
 هو ضمير تاء المتكلم صار ياء المتكلم، لماذا؟ 

 ......طالب:
 نعم، التاء ضمير رفع، والياء ضمير نصب.

 ."وضربِت وضربتما وضربْت "
يريده ظاهر، ضربَت وضربُت وضربَت، المتكلم و ألن نائب الفاعل مستتر  ؛ِرَبْت ما تجي ُض إيش؟ وضرَبْت، 
 والمخاطب.

 ."وضربا ،وضربتن ،وضربتم ،وضربتما ،وضربتِ  ،وضربتَ "
نعم هذه ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب، إسناد الفعل المبني للمجهول إلى ضمائر الخطاب، المفرد المذكر، 

 والجمع المؤنث. ،جمع المذكروال ،والمفرد المؤنث، والمثنى
 ."وضربا وضربوا وضربن"

 الغائب، ضمير الغائب، نعم.
 ."باب المبتدأ والخبر، المبتدأ: هو االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية"
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دخال الحكم في الحد  ،االسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، االسم المرفوع وعرفنا أن قولهم المرفوع حكم وا 
إال إذا سمي  ،يبقى أنهم جروا عليه، االسم يخرج الفعل والحرف، فال يقع الفعل وال الحرف مبتدأ ، لكنفيهيه ما ف

فجاز  ،يزيد مقابل ينقص، سمي به به، ومثله: يزيد، أتدبيُ  (يضربلو سميت إنسان أو ُسمي إنسان بد) به،
ذا قلت   من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ؛ :في اإلعراباالبتداء به، الحرف لو يسمى به يجوز االبتداء به، وا 

نما المقصود بها التسمية، التسمية بهذا الحرف، فتقول: من مبتدأ ،ألنه ليس المقصود منها حرفيتها وحرف  ،وا 
والجر مضاف إليه، فقولهم: االسم يشمل االسم الذي هو الذي يدل على الحد من غير  ،والحرف مضاف ،خبره

 .اأو حرف   ولو كان أصله فعال   ،ا هو معروف في تعريفه، ويشمل ما سمي بهكم ،اقتران بالزمن
 ."هو االسم المرفوع :والخبر"

 ،فعألنه عرى عن العوامل اللفظية ورُ  ؛رافعه معنوي  اإذ   ،االسم العاري عن العوامل اللفظية ،هو االسم المرفوع
اء، مرفوع باالبتداء، واالبتداء معنوي وليس بلفظي، رفع مبتدأ باالبتد ،وهو على قول األكثر ،الرافع معنوي  اإذ  

 والخبر.
 ."هو االسم المرفوع المسند إليه :والخبر"

 المسند إلى المبتدأ، االسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، نعم.
 ."نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان"

حقيقة   اأو تقدير   امة رفعه الضمة الظاهرة، قائم: خبره، اسم مرفوع لفظ  وعال ،مبتدأ مرفوع باالبتداء :زيد )زيد قائم(
زائدة، وحسب: مبتدأ مرفوع  :الباء ( بحسبك درهٌم،بحسبك درهم)؟ يشمل الحقيقة والحكم، إذا قلت: اأو حكم  

 ل رّب. بضمٍة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة، حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد، مث
 إن قلددددددددت زيددددددددد عدددددددداذر مددددددددن اعتددددددددذر     زيدددددددددددددددددددد وعدددددددددددددددددداذر خبدددددددددددددددددددر مبتدددددددددددددددددددأ

 
 

من:  ؟ومن اعتذر ،خبر :وعاذر ،مبتدأ :زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد، زيد :زيد عاذر، تقول :مبتدأ زيد، تقول
 ( بدون تنوين،زيد عاذُر من اعتذر) :إذا قلت مول السم الفاعل في محل نصب، طيب،حرف؟ نعم، مع

ة، عاذُر من اعتذر، عاذٌر من اعتذر، عاذٌر: خبر، ومن: اسم موصول مفعول السم الفاعل، واعتذر: باإلضاف
قول: ، وصلته اعتذر، اآلن يستوي أن نصلة الموصول. وعاذُر من اعتذر، عاذر: مضاف، ومن: مضاف إليه

 يستويان؟ نعم، يستويان؟ (عاذُر من اعتذر)و (عاذٌر من اعتذر)
 ......طالب:

ما في إشكال، من حيث المعنى ما في  ،من حيث المعنى ما في إشكال، من إضافة اسم الفاعل للمفعول ،ال ،ال
ال أحيان   يصير إعماله أفضل،  ايصير هذا أفضل؟ أحيان   اوأحيان   ،يصير هذا أفضل اإشكال، نعم يستويان؟ وا 

 [( سورة الطالق3)] }إَباِلُغ َأْمرِِه{ [( سورة النازعات14)] ِإن َما َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها{}يصير إضافته أفضل؟  اوأحيان  
إذا كان الفعل يراد به  :هم يقولون  ، لكن( وقرئ بهذا وهذامنذٌر من يخشاها؟) (بالٌغ أمره أو أمَره)ما تجي 

ذا كان للحال واالستقبال فالتنوين أفضل.  الماضي فاألولى اإلضافة، وا 
 ."والزيدون قائمون "
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النازعات،  ( جيء به هناك،، منذرٌ إنما أنت منذرُ )التاسع عشر من القرطبي في آخر سورة  نعم، أنت شوف
 آخر النازعات من التفسير.

 ."ظاهر ومضمر :والمبتدأ قسمان"
: ظاهٌر أو نقول ،ظاهٍر ومضمرٍ  :على قسمين :إذا قلنا ؟ظاهر ومضمر، إعراب ظاهر :المبتدأ قسمان

 هنا بدل أو بيان. ، لكناومضمر   اأعني ظاهر   :زون النصبويجي ومضمٌر؟ هما ظاهٌر ومضمٌر،
 ."فالظاهر ما تقدم ذكره"

 .(زيد قائم) الظاهر ما تقدم ذكره
 ."والمضمر النا عشر وهي: أنا ونحن وأنت وأنتِ "

، ، وضمائر الغيبة الخمسةضميرا المتكلم المفرد والجمع، وضمائر الخطاب الخمسة :طيب، المضمر اثنا عشر
لماذا؟ ألن المتصلة ال يجوز االبتداء بها، المتصلة ال يجوز  ،تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلةهل  لكن

 .. الخ.(هو قائم)، و(أنت قائم)، و(نحن قائمون )و (أنا قائم)ال بد أن تكون منفصلة، فتقول:  ااالبتداء بها، إذ  
 ."وأنَت وأنِت وأنتما وأنتم وأنتن"

 بة كذلك، فيكون المجموع اثنا عشر.الخطاب، وضمائر الغي ضمائرخمسة 
 ."نحو قولك: أنا قائم، ونحن قائمون، وما أشبه ذلك وهو وهي وهما وهم وهن،"

 يعني قف عليها األمثلة العشرة الباقية.


